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Θεματικές ενότητες 

 

• Το Πρωτάθλημα Super League 2019-2020, μέχρι τη 10η αγωνιστική 
σε αριθμούς. 

 

• Ο σχεδιασμός - Η υλοποίηση - Τα επόμενα βήματα. 

 

• Αγωνιστικοί χώροι – κατάσταση, αξιολόγηση, έργα, συντήρηση. 

 

• Χορηγίες, συνεργασίες.  

 

• Κοινωνικές πρωτοβουλίες 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το Πρωτάθλημα Super League  μέχρι 
τη 10η αγωνιστική σε αριθμούς 
 

• Στα πρώτα 70 παιχνίδια έχουν σημειωθεί 195 γκολ.  

• 2019-2020: 2,8 μέσος όρος τερμάτων ανά αγώνα. 

• 2018-2019 2,1 γκολ/αγώνα.  

• 2017-2018 1,96 γκολ/αγώνα. 

• 2001-2002, 205 γκολ και μ.ο. 2,9 γκολ/αγώνα. 

• Σε 12 παιχνίδια σημειώθηκαν από πέντε γκολ, ενώ σε σύνολο 70 
αγώνων μόνο σε τρία δεν κατέληξε η μπάλα στα δίχτυα. 

• Σε εννέα αγώνες σημειώθηκαν γκολ μετά το 85ο λεπτό αλλάζοντας τη 
ροή του αποτελέσματος. 

• Στα πέντε απ’ αυτά τα παιχνίδια τα γκολ επιτεύχθηκαν στις 
καθυστερήσεις. 

• Αύξηση της προσέλευσης των φιλάθλων και ρεκόρ εξαετίας στην 5η 
αγωνιστική με 74.486 εισιτήρια. 

• 306 ποδοσφαιριστές έχουν αγωνιστεί μέχρι τη 10η αγωνιστική. 

 



Τα εισιτήρια μέχρι τη 10η αγωνιστική 

• Σύνολο 1η - 10η αγωνιστική.: 528.466 εισιτήρια  Μέσος όρος 7.658 εισιτήρια 
•   
• # Ομάδα – Σύνολο -  M.O. 
• 1.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 141.386  - 23.564 
• 2.  Π.Α.Ο.Κ. 99.166  - 19.833 
• 3.  A.E.K. 88.615  - 17.723 
• 4.  ΑΡΗΣ 69.696  - 11.616 
• 5.  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 29.975 - 5.995 
• 6.  Ο.Φ.Η. 21.957  - 4.391 
• 7.  Α.Ε.Λ. 15.178  - 3.795 
• 8.  ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 10.033 - 2.508 
• 9.  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 9.248 - 2.312 
• 10.  ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 10.904 - 2.181 
• 11.  Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 9.184 - 1837 
• 12.  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 8.881 - 1776 
• 13.  ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 7.334 - 1467 
• 14.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 6.909 - 1382 
 
 



 
 
 
 
Πρωτάθλημα Ανδρών και Πρωταθλήματα Υποδομών 
Super League  



 
Πρωτάθλημα Ανδρών Super League 2019-20  

 
• Για πρώτη φορά νέο μοντέλο διεξαγωγής του Πρωταθλήματος Super 

League, με συμμετοχή 14 ομάδων, ΑΛΛΑ και play off για ανάδειξη 
Πρωταθλητή, 240 αγώνες συνολικά 

 

• Η Super League έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια από οποιαδήποτε άλλη 
αθλητική διοργάνωση στην Ελλάδα, καλύπτοντας 9 μήνες αγωνιστικής 
δράσης, από τέλη Αυγούστου έως μέσα Μαΐου. 

 

• 7 αγώνες κάθε Σαββατοκύριακο και Δευτέρα, οι οποίοι προβάλλονται 
από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, ξεπερνώντας τις 380 περίπου ώρες 
τηλεοπτικής προβολής 

 

• 14 ομάδες καλύπτουν σχεδόν όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της 
χώρας (5 Αθήνα – 2 Θεσσαλονίκη – 7 υπόλοιπη Ελλάδα), δηλαδή πλέον 
του 60% του πληθυσμού της χώρας. 

 

 

 

 

 



 
Πρωταθλήματα Υποδομών Κ15, Κ17, Κ19 Super League  

 

• Διοργάνωση 3 πρωταθλημάτων για τα τμήματα Υποδομών (Ακαδημίες 
των ΠΑΕ), καλύπτοντας 3 διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (Κ19 – Κ17 - 
Κ15) 
 

• Για πρώτη φορά, διεξαγωγή Κυπέλλου στη διοργάνωση του Κ19. 
  
• Αγώνες των Πρωταθλημάτων Υποδομών μεταδίδονται ζωντανά μέσω live 

streaming από το επίσημο κανάλι της Super League στο YouTube, αλλά 
και από τη NOVA και το PAOK TV.  
 

• Στο Πρωτάθλημα Κ19 έχουν αγωνιστεί 6415 ποδοσφαιριστές (περίπου 
575 κατ’ έτος) 

 
• Στο Πρωτάθλημα Κ17 έχουν αγωνιστεί 4980 ποδοσφαιριστές (περίπου 

498 κατ’ έτος) 
 
• Στο Πρωτάθλημα Κ15 έχουν αγωνιστεί 1549 ποδοσφαιριστές (περίπου 

387 κατ’ έτος) 
 

 



 
Καινοτομίες Πρωταθλήματος 2019-2020  

 
Για πρώτη φορά και με ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ., η Super League 
εφάρμοσε μια σειρά καινοτομιών, οι οποίες ήδη υλοποιήθηκαν, ή 
βρίσκονται σε τελικό στάδιο υλοποίησης: 

 

• Νέα αναβαθμισμένη ιστοσελίδα της Super League. 

 

• Σύντομα νέο Mobile Application. 

 

•  Νέο διαδραστικό παιχνίδι “fantasy league” σε μορφή Mobile App. 

 

• Προβολή αγώνων Πρωταθλημάτων Υποδομών, μέσω του επίσημου 
καναλιού της Super League στο YouTube. 

 

• Κεντρική Διαχείριση πινακίδων LED σε όλα τα γήπεδα, με στόχο την 
ομοιόμορφη εικόνα και ταυτότητα του Πρωταθλήματος. 

 

 

 

 

 

 





Κατάσταση Αγωνιστικών Χώρων 



Κατάσταση Αγωνιστικών Χώρων 

- 17-24 Αυγούστου 2019 – Επίσκεψη εταιρεία STRI σε όλα τα γήπεδα της 

Super League 

- 9 Σεπτεμβρίου 2019 – Αποστολή Εκθέσεων σε όλες τις Π.Α.Ε. 

- 8 Οκτωβρίου 2019 – Αλληλογραφία με Π.Α.Ε. για ενημέρωση σχετικά με 

έργα βελτίωσης των αγωνιστικών χώρων  

- 28 Σεπτεμβρίου – 31 Οκτωβρίου 2019 – Έργα βελτίωσης αγωνιστικών 

χώρων  



Κατάσταση Αγωνιστικών Χώρων 

OAKA 



Κατάσταση Αγωνιστικών Χώρων 

AEL FC ARENA 



Κατάσταση Αγωνιστικών Χώρων 

ΚΛ. ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ 



Κατάσταση Αγωνιστικών Χώρων 

Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 



Κατάσταση Αγωνιστικών Χώρων 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 



Κατάσταση Αγωνιστικών Χώρων 

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 



Κατάσταση Αγωνιστικών Χώρων 

ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ 



Κατάσταση Αγωνιστικών Χώρων 

ΞΑΝΘΗ ΑΡΕΝΑ 



Κατάσταση Αγωνιστικών Χώρων 

Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 



Κατάσταση Αγωνιστικών Χώρων 

Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 



Κατάσταση Αγωνιστικών Χώρων 

ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 



Κατάσταση Αγωνιστικών Χώρων 

ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ΓΣΣ 



Κατάσταση Αγωνιστικών Χώρων 

ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ 



Κατάσταση Αγωνιστικών Χώρων 

Τεχνικές Οδηγίες για τους Αγωνιστικούς Χώρους 

- Γενικές Αρχές  

- Κούρεμα  

- Γραμμογράφηση  

- Αποκατάσταση  

- Επιχειρησιακή ετοιμότητα 

- Έκτακτες περιπτώσεις 



Πρωτάθλημα Super League 2019-20 
Συνεργασίες 

 Χορηγοί – Συνεργάτες 



Επίσημος Χορηγός: 
Η Εταιρεία που μεταξύ άλλων προωθεί τα τυχερά παίγνια υπό 

το διακριτικό γνώρισμα «Interwetten» στην Ελλάδα.  
Η Εταιρεία Interwetten ιδρύθηκε στην Αυστρία και σήμερα έχει 

έδρα στην Μάλτα.  
H Interwetten είναι μία από τις πρωτοπόρους online 

στοιχηματικές εταιρείες. 
Η Super League δύναται να συνεργαστεί και με άλλους 

Χορηγούς.  



Προβολή της Interwetten στα γήπεδα από την 4η 
Αγωνιστική του Πρωταθλήματος Super League 2019-20 



Προβολή σε συστήματα LED γηπέδων 
της Super League 



Προβολή λογοτύπων στα banners 
παράταξης των Ομάδων 



Προβολή λογοτύπου στην πινακίδα 
παράταξης των Ομάδων 



Προβολή λογοτύπων στο βάθρο 
μπάλας του γηπέδου 



Προβολή λογοτύπου στον πίνακα 
αλλαγών του 4ου Διαιτητή 



Προβολή video σποτ στους ηλεκτρονικούς πίνακες (matrix) των 
γηπέδων και αναπαραγωγή ηχητικών σποτ από τις μεγαφωνικές 

εγκαταστάσεις 



Banner στις αίθουσες V.I.P. των 
γηπέδων 



Προβολή της Interwetten στα ΜΜΕ από την 4η 
Αγωνιστική του Πρωταθλήματος Super League 2019-20 



Προβολή λογοτύπων στο backdrop του Super 
Flash Interview, μιας νέας εφαρμογής σημείου 

προβολής στα ελληνικά γήπεδα 



Προβολή λογοτύπων στο backdrop 
του Flash Interview 



Προβολή στις επιτραπέζιες πινακίδες 
της συνέντευξης τύπου 



Προβολή στην ιστοσελίδα της Super League και 
τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 







Από την συνέντευξη τύπου παρουσίασης της συνεργασίας… 
Σημειώνεται ότι υπάρχουν και άλλες παροχές προς τον Χορηγό, ότι στο μέλλον 

ενδέχεται να αυξηθούν Επίσημοι Χορηγοί με αντίστοιχες παροχές προβολής και ότι 
σε συγκεκριμένο γήπεδο η Interwetten έχει επιπρόσθετη προβολή από την ΠΑΕ της 

οποίας είναι Μέγας Χορηγός.   



Συνεργασία με την BEIERSDORF HELLAS στους διαγωνισμούς 
της Super League Best Goal και Player of the Month. 

Η σειρά προϊόντων του Χορηγού Nivea Men δίνει το όνομά της 
στους εν λόγω διαγωνισμούς από την 8η Αγωνιστική του 

Πρωταθλήματος και τον Οκτώβριο του 2019. 
Η συνεργασία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει εκτεταμένη 

διαδικτυακή δραστηριότητα και προβολή σε συνδυασμό με 
στοχευμένη παρουσία και στα γήπεδα.   



Προβολή στο γήπεδο: 



Προβολή λογοτύπων στο backdrop του Super Flash 
Interview, μια νέας εφαρμογής σημείου προβολής 

στα ελληνικά γήπεδα 



Προβολή video σποτ στους ηλεκτρονικούς πίνακες (matrix) των 
γηπέδων και αναπαραγωγή ηχητικών σποτ από τις μεγαφωνικές 

εγκαταστάσεις 



Προβολή στο διαδίκτυο και στα MME: 











Βραβεύσεις με backdrop και έπαθλα 



Επετειακή πρωτοβουλία  



60 Χρόνια Α’ Εθνική 

• Το 2019 συμπληρώνονται 60 χρόνια από την ίδρυση της Α’ Εθνικής 
Κατηγορίας (1959-2019). 

 

• Η Super League προγραμματίζει σειρά επετειακών εκδόσεων και 
εκδηλώσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, οι οποίες 
θα αναδείξουν την Ιστορία του Ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, ανασύροντας 
μνήμες του παρελθόντος, συνδέοντάς το με το παρόν, αλλά και το 
μέλλον. 

 

• Το Ποδόσφαιρο έρχεται και πάλι στο προσκήνιο, προβάλλει τη θετική του 
εικόνα και ενώνει όλους τους φιλάθλους, κάθε ηλικίας και συλλογικής 
προτίμησης. 

 





Κοινωνικές πρωτοβουλίες Super League 

• Την 11η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Super League, μια 
κοινωνική πρωτοβουλία της Super League, σε συνεργασία με 
όλες τις ομάδες θα αναδείξει ένα μείζον ζήτημα που αφορά 
όλους. 

• Η πρωτοβουλία αυτή θα ανακοινωθεί επίσημα την ερχόμενη 
εβδομάδα και θα αποτελέσει το έναυσμα για μια ευρεία 
εκστρατεία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, αλλά και 
μνήμης. 

• Όλες ανεξαιρέτως οι ΠΑΕ ανταποκρίθηκαν θετικά και 
συμμετέχουν στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας. 

 





Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας 


